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Samenvatting

De Nederlandse overheid heeft in haar streven naar de verdere implementatie van
duurzame energie met de verschillende provincies een taakstelling afgesproken voor
windenergie. In het streekplan van de provincie Groningen uit 1994 zijn gebieden
aangewezen waar grootschalige windturbineparken in principe zijn toegestaan. Eén
van deze gebieden is de locatie ten zuidoosten van het industrieterrein te Delfzijl.
Begin 2001 verzocht de Stichting Windhoek de Chemiewinkel van de
Rijksuniversiteit Groningen een onderzoek uit te voeren naar de potentiële risico’s die
samenhangen met de bouw van een windturbinepark in de gemeente Delfzijl. Het
windturbinepark zal bestaan uit 37 windturbines met een hoogte van zo’n 120 m.

De Stichting Windhoek maakt zich zorgen over de mogelijke risico’s van het
plaatsen van windturbines nabij de ammoniak-opslag van het bedrijf
Elektroschmelzwerk Delfzijl (ESD). Ook is de Stichting bezorgd over de mogelijke
risico’s van het feit dat een aantal windturbines gepland staat naast een transportroute
van chemische stoffen. Op het moment dat de vraag aan de Chemiewinkel werd
gesteld was er nog geen risico studie naar het betreffende windpark beschikbaar.

Er zijn meer windturbineparken in Nederland die deze potentiële risico’s in
zich hebben. In het algemeen zijn er weinig algemene studies naar risico-profielen
van energie-opwekking beschikbaar.

 De onderzoeksvraag die in dit rapport wordt behandeld is:
"Voldoet het plaatsen van de windturbines op de beoogde locatie in Delfzijl

aan de algemeen geldende risiconormeringen?"
Hierop voortbouwend wordt een aanzet gegeven om te komen tot het opstellen

van keten-risico-profielen van energie-opwekkingstechnieken.

De vraagstelling wordt in de volgende deelstappen uitgewerkt:
Eerst wordt een algemene beschouwing over risico's en normstelling gegeven.

Ten tweede wordt ingegaan op de veiligheid en de kans op incidenten bij windmolens
in het algemeen. Voor de normstelling wordt gebruik gemaakt van overheidsrapporten
en regelgeving. De risico's van windmolens zijn met behulp van literatuur en
mededelingen van experts bepaald. Hierna worden de gevolgen van  mogelijke
incidenten met de windmolens in het park bepaald (omvallen, gehele/gedeeltelijke
afbraak wiek). Hierbij wordt ingegaan op de trefkans per m2 in de omgeving,
berekend met rekenformules op basis van de kans op incidenten per molen. Speciale
aandacht wordt besteed aan de gevolgen van het raken van de naast het park gelegen
ammoniakopslagtank op het terrein van Elektroschmelzwerk Delfzijl (ESD). De
potentiele gevolgen zijn bepaald aan de hand van een tweetal onafhankelijke
literatuurbronnen. Hiernaast wordt specifiek aandacht gegeven aan de risico’s voor
passerende voertuigen over de langs het park lopende N362 en de Warvenweg. Er is
bij dezerisicobepaling extra aandacht besteed aan de gevolgen van het treffen van een
transportmet gevaarlijke stoffen. Naast gebruikte rekenformules zijn hiervoor diverse
literatuurbronnen geraadpleegd.
Zowel het raken van de ammoniakopslag als het raken van een transportvoertuig met
gevaarlijke stoffen zou in principe tot gevolgschade kunnen leiden doordat mensen
aan ammoniak of een andere gevaarlijke stof of explosie worden blootgesteld.
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De verkregen resultaten worden vergeleken met die van een studie van ECN, die
tijdens dit onderzoek beschikbaar kwam en  waarin een risicoanalyse van hetzelfde
windturbine-park wordt gegeven.

Tenslotte wordt ingegaan op de mogelijkheden voor een meer fundamentele
analyse van de risico's van energie-opwekkingstechnologieën. Hiervoor is een
inventarisatie en beoordeling gemaakt van literatuur voor de uitvoering van een keten-
risico-analyse voor windturbines, zonnecellen en STEG/KV-STEG.

1. Normstelling risico's
De risicobepaling in dit rapport bestaat uit twee componenten: de kans op een bepaald
incident en de gevolgen daarvan.
Het toetsingskader van het windturbinepark bestaat uit: individueel risico (IR; plaats-
gebonden risico), groepsrisico (GR), individueel passanten risico (IPR),
maatschappelijk toelaatbaar risico (MTR) en de tracé-norm (norm per km) voor
transporten met gevaarlijke stoffen.
In tabel 1 is een overzicht gegeven van de toetsingswaarden. De berekende
risicowaarden worden hieraan getoetst.

Tabel 1: Overzicht toetsingskader risicoanalyse windturbinepark.
Toetsingskader Norm (kans op overlijden/jaar)
Individueel risico (1 persoon) 10-6

Groepsrisico:  10 personen 10-5

                       100 personen 10-7

                       1000 personen 10-9

Individueel Passanten Risico (1 voertuig) 10-6

Maatschappelijk toelaatbaar risico (alle passanten) 2*10-3

Tracé-norm (10 personen; per km) 10-4

In de risico-normering gaat men alleen uit van dodelijke slachtoffers. Voor het
maximum aantal gewonden of economische schade zijn geen vastgestelde regels.
Windturbines moeten voldoen aan allerlei veiligheidseisen, bijvoorbeeld voortkomend
uit de certificering van de verschillende windturbine-componenten. In deze
veiligheidseisen zijn (nog) geen normen zijn opgenomen over afknaprisico’s van
rotorbladen e.d. Ook zijn er op dit moment geen specifieke wettelijke minimum
plaatsingsafstanden tot infrastructuur en bebouwing voorhanden op basis van
veiligheidsoverwegingen. Wel zijn er aan te houden afstanden aangegeven voor
bijvoorbeeld geluidsoverlast, lichtschittering en schaduwhinder; deze worden gegeven
in het Ontwerpbesluit ‘Voorzieningen en Installaties milieubeheer’ (VROM, 1999).

Er vindt geen centrale registratie plaats van ongevallen met windmolens in Nederland.
De rapporten die er wel zijn bevatten vaak vertrouwelijke informatie. Over het
algemeen kan het gebrek aan centrale registratie en/of meldingsplicht leiden tot een
onderschatting van het aantal incidenten. Voor dit rapport is o.a. gebruik gemaakt van
informatie afkomstig uit de Deense WindStats.

De volgende incidenten zijn in de risicoanalyse van het windturbinepark
meegenomen:
• Afbraak heel rotorblad;
• Afbraak deel van rotorblad;
• Afvliegen ijsprojectielen (echter onbekend);
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• Omvallen windturbine.

In tabel 2 zijn de kansen per voor de verschillende type incidenten weergegeven, zoals
ze gebruikt zijn in dit rapport.

Tabel 2: Overzicht kansen per jaar verschillende incidenten.
Type incident Kans per jaar
Heel bladbreuk 6.96*10-3

Gedeeltelijke bladbreuk 2.6*10-4

Afwerpen ijsprojectielen Onbekend   

Omvallen windturbine 1.5*10-4

2. Risicoanalyse windturbinepark
Het risico van het windpark wordt berekend op basis van kans maal gevolg.

De kans bestaat uit de trefkansen van de ammoniakopslagtank op het terrein van ESD
en van passerende voertuigen op de N362 en Warvenweg. De gevolgen bestaan uit het
potentieel aantal (dodelijke) slachtoffers door lekslaan van de opslagtank bij ESD of
het treffen van een transportvoertuig met gevaarlijke stoffen of een ander voertuig.

Om tot een risicobeoordeling te komen, zijn voor zowel de risicoanalyse van
het raken van de opslagtank als die van passerende voertuigen stappenplannen
opgesteld. Het stapsgewijs aflopen levert uiteindelijk een risicobeoordeling van het
plaatsen van windturbines op de beoogde locatie.

Uit de berekeningen (op basis van benodigde ponskracht en massa) is
gebleken dat in principe bij gebruikelijke toerentallen van de windmolen waarmee een
projectiel weggeslingerd kan worden slechts een paar tot een tiental kilogram nodig is
om een significant gat in de ammoniakopslagtank bij ESD of een tankwagen met
gevaarlijke stoffen te slaan. Praktijk-incidenten geven aan dat het mogelijk is dat er
projectielen van dergelijk formaat los kunnen komen van een windturbineblad.
Hieronder volgen de belangrijkste conclusies m.b.t. de risicoanalyses:

a. Ammoniakopslagtank ESD
Een bestaande analyse van de gevolgen van het ongecontroleerd vrijkomen van een
ammoniakwolk uit de opslagtank heeft aangetoond dat tot op grote afstand (1 – 1.8
km) dodelijke slachtoffers kunnen voorkomen (zulks afhankelijk van de specifieke
omstandigheden, het weer en rampenplan). Tevens is er een kans op een groot aantal
gewonden met (onherstelbare) gezondheidsschade tot op 6.5 km rond de opslagtank.

De trefkansen van de ammoniakopslagtank komen voor rekening van de
windturbines met de nummers 1, 2 en 3. Hierbij wordt de trefkans veroorzaakt door
afgebroken wiekdelen, welke tot 630 meter van de molen terecht kunnen komen.
Afbraak van een heel blad of omvallen van een windturbine geven, op basis van de in
dit rapport gemaakte aannames, geen trefkans op de opslagtank. De belangrijkste
conclusies zijn weergegeven in tabel 3:
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Tabel 3: Overzicht resultaten risicoanalyse ammoniakopslagtank ESD.
Individueel Risico Groepsrisico1

Werknemers Oosterhornhaven gebied Nee Nee
Bewoners omgeving Nee Nee2

Toelichting: Nee = geen overschrijding norm
1 Overschrijding van het groepsrisico pas wanneer 250 slachtoffers als reeel wordt
beschouwd wanneer de ammoniaktank lekraakt (gevonden kans: 1.78*10-8 per jaar).
Uit tabel 3 blijkt dat er geen overschrijding van het groepsrisico optreedt.

b. Passerende voertuigen
Er is in dit rapport gekeken naar de volgende voertuigen: auto’s, autobussen, fietsers
en vrachtauto’s met gevaarlijke stoffen. Voor de risicoanalyse is er vanuit gegaan dat
er geen autobussen rijden over de Warvenweg. De overige voertuigen zijn wel
meegenomen bij zowel de N362 als de Warvenweg.
Wanneer deze voertuigen geraakt worden is er een direct risico voor de bestuurders
en/of inzittenden. Bij het raken van een transportvoertuig met gevaarlijke stoffen is
ook gelet op omgevingsrisico’s, voor passanten, bewoners, recreanten en werknemers.
Het potentieel risico voor bewoners is bepaald voor de woningen langs de
Ideweersterweg en Kloosterlaan (de overige woongebieden zijn vanwege de grotere
afstanden tot de N362 en Warvenweg niet in beschouwing genomen). De potentiële
risico's voor recreanten zijn berekend voor de crossbaan ongeveer 150 m ten westen
van de N362. Voor werknemers tenslotte zijn de risico's bepaald voor de
bedrijventerreinen langs de Warvenweg. De resultaten van deze toetsing zijn vermeld
in tabel 4.

De tabel laat zien dat er geen overschrijding is van de maximale risico-normen voor
passanten, noch voor omwonenden, recreanten en werknemers, ook niet tengevolge
van het eventueel raken van een transport met gevaarlijke stoffen.

c. Vergelijkende analyse met ECN-rapport
Uit de vergelijkende analyse blijkt dat er verschil bestaat tussen de gevonden
groepsrisico’s. ECN vindt geen overschrijding van groepsrisico’s. De belangrijkste
oorzaken die hieraan ten grondslag liggen, komen voort uit de keuze voor het type
incidenten, aantal passanten, verschillen in de berekening van het trefoppervlak en de
gehanteerde veiligheidsfilosofie:
Het ECN-rapport houdt geen rekening met het omvallen van een windturbine en
gedeeltelijke bladbreuk; waardoor  een lager risico wordt berekend ten opzichte van
dit rapport.
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Tabel 4: Overzicht resultaten risicoanalyse voertuigen.
auto’s autobussen Fietsers transporten gevaarlijke stoffen

bewoners werknemers recreanten
crossbaan

Individueel
risico

-- -- -- Nee Nee Nee

Groeps-
risico

-- Nee -- -- -- --

IPR Nee -- Nee -- -- --
MTR* Nee*** Nee*** Nee*** -- -- --
Tracé-
norm**

-- -- -- -- Nee --

Toelichting tabel:
Nee = geen overschrijding norm.
-- = het risico is niet van toepassing. Groepsrisico is alleen aanwezig bij een kans op 10 of
meer slachtoffers in eenmaal.
* MTR is alleen van toepassing op personenvervoer en niet voor transporten met (gevaarlijke)
stoffen.
** Tracé-norm is afgeleid van groepsrisiconorm en opgesteld voor transporten met
(gevaarlijke) stoffen.
*** Maatschappelijk risico auto’s autobussen en fietsers samen wordt ook niet overschreden.

- In het ECN-rapport wordt uitgegaan van  minder voertuigbewegingen, waardoor
een lager risico wordt berekend ten opzichte van dit rapport;

- In dit rapport is geen rekening gehouden met overtoeren situaties bij molens,
waardoor de maximale tref-afstand in dit rapport wordt onderschat;

- In dit rapport is geen rekening gehouden met zogenaamde rand-effecten, waardoor
in dit rapport een verlaagde trefkans wordt berekend ten opzichte van het ECN-
rapport;

- In het ECN-rapport wordt niet gekeken naar de verdere gevolgen bij een
trefincident met de ammoniakopslagtank bij ESD of een transportvoertuig met
gevaarlijke stoffen. Er wordt alleen gesteld dat het toegevoegde risico relatief laag
is. Hierin ligt een duidelijk verschil met de in dit rapport gehanteerde
veiligheidsfilosofie voor risicoanalyse.

Doordat in dit rapport wel wordt gekeken naar eventuele verdere gevolgen, wordt een
beter beeld gekregen van bijvoorbeeld het potentieel aantal indirecte slachtoffers.
Indien niet wordt gekeken naar de verdere gevolgen, dan kan onderschatting van de
risico’s plaatsvinden. Vanuit dit oogpunt is het logischer om de verdere gevolgen in
kaart te brengen en toe te rekenen aan de "nieuwe aktiviteit" (zoals een
windmolenpark naast bestaande woningen, bedrijven en infrastruktuur).

Een van de uitgangspunten die in het veiligheidsbeleid wordt gehanteerd, is het
ALARA-beginsel1. Met dit beginsel dient een redelijke afweging te worden gemaakt
van kosten en baten om tot een zo laag mogelijk risico te komen.
Voor het beoogde windpark blijkt het mogelijk drie windturbines (nr. 1, 2 en 3)
dusdanig te verplaatsen2 dat er vermindering van het groepsrisico optreedt

                                                     
1 As Low As Reasonably Achievable
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(verplaatsing molen 1 en 3 met meer dan 150 meter, molen 2 met meer dan 400
meter). Het is logischer om de windturbines te verplaatsen dan aanpassingen te
verrichten aan de ammoniakopslagtank. Immers het windturbinepark is de nieuwe
activiteit ter plaatse dat additionele risico’s oplevert. Tevens lijken met deze
verandering in de plaatsing geen extra kosten gemoeid. Op grond van het ALARA
principe kan ook worden overwogen om ook de molens die langs de beide transport
routes staan wat verder van de weg te plaatsen, wanneer dit met minieme meer kosten
of opbrengst verlies mogelijk is.
De eindconclusie met betrekking tot de risico's van het geplande windmolenpark is
dat het park aan de normen voldoet. Tevens lijken er mogelijkheden om op basis van
het ALARA principe potentiële risico's nog verder te verlagen.

3. Keten-risico-analyse
Uit de literatuur-inventarisatie voor een keten-risico-profiel van windturbines,
zonnecellen en STEG/KV-STEG is gebleken dat de risico’s op verschillende plaatsen
langs de keten kunnen optreden. Bij de windturbines en zonnecellen blijken de
risico’s met name aan het begin van de keten op te treden, terwijl bij de STEG en KV-
STEG de risico’s zich voornamelijk tijdens de exploitatiefase voordoen (door het
gebruik van fossiele brandstoffen, inclusief de winning en emissies daarvan).

De inventarisatie laat zien dat er in eerste instantie voldoende literatuur
aanwezig is om een keten-risico-analyse uit te voeren op energie productie systemen.

Belangrijke aandachtspunten om rekening mee te houden bij de uitvoering van
een keten-risico-analsye zijn de gekozen systeemgrenzen en het onderscheid tussen
mens en milieurisico’s.

Om een goede vergelijking tussen verschillende keten-risico-profielen te
maken is het noodzakelijk dat de systeemgrenzen van de studies gelijk zijn gekozen,
anders kan een verkeerd risico-beeld ontstaan.

Een duidelijk en strikte onderscheid tussen mens en milieurisico’s is moeilijk.
Risico’s voor het milieu kunnen ook (indirect) risico’s voor de mens opleveren en
omgekeerd. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de uitwisseling van stoffen
tussen verschillende milieucompartimenten en blootstellingsroutes.

Indien geen rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld de indirecte risico’s,
kan ook in een keten-risicoprofiel een onderschatting van de risico’s optreden.

Het verdient tenslotte aanbeveling om risico-analyses van windmolenparken uit te
voeren met aandacht voor eventuele vervolg-effecten door het raken van gevaarlijke
objecten als opslagtanks en transportvoertuigen met gevaarlijke stoffen. Ook
groepsrisico's voor bussen zouden nader uitgewerkt kunnen worden. Deze aspecten
zijn tot nu onderbelicht gebleven in risico studies, maar kunnen met name in een
drukkere omgeving dan Noordoost Groningen zeer relevant zijn.

ECN werkt momenteel aan handboek dat tot standaardisatie van risicostudies van
windmolenparken moet leiden. De gebruikte faalgegevens liggen in de eind december
2001 ontvangen concept versie in dezelfde orde van grootte als in dit rapport: breuk
geheel blad: 8.4*10-4 (itt 7*10-4 in dit rapport), deel van een blad 2.6*10-4 (gelijk),
omvallen mast 3.2*10-4 (itt 1.5*10-4 in dit rapport).

                                                                                                                                                       
2 Er is rekening gehouden met de minimum afstand tussen molens om eventuele windschaduw-effecten
te voorkomen (molens die te dicht op elkaar staan vangen elkaars wind waardoor de opbrengst
terugloopt) .


